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МОДУЛЬ І. Історія розвитку альта, віолончелі та контрабасу від 

стародавніх культур, появи й еволюції академічного виконавства до  

початку ХІХ ст.  

Змістовний модуль 1. Історія виникнення та розвитку смичкових 

інструментів 

09.09, 16.09, 23.09. 2020.  
 

Тема 1. Народне походження інструментів скрипкової родини. 
Західна традиція. 

 
Еволюція інструментів родини смичкових, їх народне походження. 

Зв’язок з розвитком музичної культури в цілому. Основні європейські типи 

смичкових інструментів середньовіччя, розповсюджені в народних колах, що 

відіграють важливу роль у появі скрипки (ребек, фідель, віола та ін.). Родина 

смичкових лір. 

Родина віольних (ґамбових) інструментів, її розповсюдження в умовах 

феодальної культури (ХV-XVIII ст.). Пізнє утворення цієї родини – віоли з 

резонансними струнами (баритон, віоль д’амур). Відмінності в конструкції та 

відмінні виражальні властивості ґамби і віолончелі. Боротьба демократичної 

скрипкової родини з „галантною” віолою (ґамбою) як своєрідне 

відображення суспільницьких протиріч епохи, її відмінних естетичних 

напрямів і музичних стилів. 

Перемога віолончелі над ґамбою у середині ХVIII ст. і її причини. 

Відповідність виражальних особливостей віолончелі як члена скрипкової 
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родини новим умовам концертної практики. Нова якість виконавського 

процесу в результаті переходу від ґамби до віолончелі. Удосконалювання 

віолончелі, поряд з іншими членами скрипкової родини, у творчості 

Кремонської (Аматі, Ґварнері, Страдіварі) та інших інструментальних шкіл. 

Основні етапи розвитку смичка. Реформа Ф.Турта. 

Ключові слова і поняття: ребек, фідель, віола. Родина смичкових лір. 

Реформа Ф.Турта.  

 

Тема 2. Народні джерела смичкової культури в стародавній Русі та 
розвиток народного інструментарію в Україні. 

 
Смичкові інструменти слов’янських народів (російські – смик та гудок, 

болгарська ґъдулка, чеська гоусле, польська ґеншле, південнослов’янська 

гусла та ін.). Смичкові інструменти народів Середньої Азії, Закавказзя, 

Дальнього Сходу, Азії, Африки, Латинської Америки. Роль смичкових 

інструментів слов’янських і неєвропейських народів (арабський ребаб) в 

появі родини скрипкових. 

Смичковий інструмент в стародавній Русі (ХІ ст.). Зображення 

смичкових інструментів в історичних пам’ятках ХІ-ХVI ст. (київська і 

мелетівська фрески, мініатюри в рукописних книгах і т.п.). Новгородські 

смичкові інструменти ХІ-ХVI ст. Стародавня назва руського смичкового 

інструменту – смик. Руський народний смичковий інструмент – гудок: його 

форма, стрій, манери гри на ньому. Гудок в народному побуті. Басовий 

гудок. Скоморохи-гудошники. Незначне використання на Русі віольної групи 

смичкових інструментів. Поява скрипкового інструментарію в кінці ХV – на 

початку ХVI ст. Історичні зв’язки з розвитком скрипкових інструментів у 

Чехії та Польщі. Співіснування скрипки та гудка в народному музичному 

виконавстві. 

Скрипка і віолончель (бас, басоля, басетля) в українських, російських 

та білоруських народних піснях, приказках, лубках. Зображення скрипки в 

абетці Каріона Істоміна (1629 р.). Народні музиканти-„скрипотчики” ХVIІ ст. 



Проникнення скрипки і віолончелі в музичний побут знаті. Скрипка і 

віолончель (контрабас) в російських кріпосних оркестрах. „Троїста музика” – 

скрипка, бас (віолончель) і цимбали в українській народній музиці. Багаті 

виражальні властивості скрипкового інструментарію і його роль у розвитку 

руської та української національної музичної культури. 

Ключові слова і поняття: смичкові інструменти слов’янських народів 

(російські – смик та гудок, болгарська ґъдулка, чеська гоусле, польська 

ґеншле, південнослов’янська гусла та ін.). Українська басоля.  

Нові слова і поняття: історизм, автентизм і автохтонїсть 

національного стилю виконання народної інструментальної музики. 

 
Семінар №1 

  

1. Охарактеризувати смичкові інструменти слов’янських народів, 

типи їх функціонування, звучання, побудови. 

2. Дослідити значення фіделя та ребека у формуванні скрипкової 

родини. 

3. Охарактеризувати шляхи розвитку народних струнно-смичкових 

інструментів і порівняти віольну та скрипкову родини. 

4. Висвітити причини та наслідки боротьби віол і скрипок в 

музичному мистецтві ХУІІ-ХУІІІ ст. 

5. Дослідити історію смичка. 

Література. 
Основна: 43; 73 
Допоміжна: 60; 63 
 
Письмові завдання: 

1.  Пояснити терміни: історизм, автентизм, автохтонїсть. 

2. Висвітлити концепцію книги Б. Струве «Процесс формирования виол и 

скрипок». 

 

 



 

30.09., 07.10.; 14.10., 21.10, 28.10., 04.11, 11.11.; 18.11. 25.11.; 02.12. 

2020 

Змістовний модуль 2. Альтове, віолончельне та  контрабасове 

мистецтво ХVI-початку ХІХ ст. 

Тема 1. Альтове, віолончельне та контрабасове мистецтво Італії 

ХУІІ-ХУІІІ ст. Л. Боккеріні 

Удосконалення струнно-смичкових інструментів  у XVIІ ст., 

поступовий розвиток техніки, досягнення самостійності в оркестрі і ансамблі, 

поява сольного виконавства і літератури. Загальна характеристика музичного 

стилю епохи. Основні етапи розвитку смичкового мистецтва у XVIІ-XVIІІ ст. 

у різних країнах, розвиток національних особливостей. 

Віолончель в оркестрі і в камерній музиці ХVІІ  – на початку XVIIІ ст. 

Стимулюючий вплив скрипкової культури. Супровід по цифрованому басу і 

його імпровізаційний характер. Поступовий розвиток самостійної 

віолончельної партії в оркестрі і ансамблі (Дж. Тореллі, А. Кореллі). 

„Кончерто ґроссо” і включення віолончелі до групи концертуючих 

інструментів. Вплив на розвиток сольного виконавства і літератури 

народнопісенного мистецтва, оперного і клавірного мистецтва, практики 

супроводу, а також оркестру, ансамблю, скрипкового та ґамбового мистецтв.  

Ранній розвиток смичкової культури Італії. Формування основних 

інструментальних жанрів – сонати і концерту – в рамках смичкової музики. 

„Церковний” і „камерний” стилі інструментальної музики, їх боротьба і 

взаємопроникнення. 

Болонська школа. Художні достоїнства творів Доменіко Ґабріелі (1659–

1689). Характер використання інструменту. Творчість Яккіні, Аріості, Дж. 

Бонончіні. 

Розквіт італійської струнно-смичкової культури у XVIIІ ст., увінчаний 

творчістю Л. Боккеріні. Раннє подолання ґамбових і скрипкових впливів. 

Затвердження гомофонно-гармонічного начала. Розвиток мелодичної 



виразності. Соната з басом – основний жанр віолончельної літератури в Італії 

XVIIІ ст. Розвиток концерту. 

Римська віолончельна школа XVIIІ ст., її зв’язок із скрипковою 

школою А. Кореллі. Значення представника неаполітанської школи Л. Лео у 

розвитку італійського віолончельного концерту. Розвиток кантилени. Два 

напрями у розвитку італійського струнно-смичкового мистецтва.  А. Вандіні, 

виразність його виконання віолончельних творів. Віртуозний стиль творчості 

і виконання С. Ланцетті. Зріст зацікавленості віолончеллю та її 

виражальними засобами.  

Віолончельна творчість італійських скрипалів і композиторів XVIIІ ст. 

(Ф. Джемініані, А. Вівальді, Д. Тартіні, Б. Марчелло, Д. Саммартіні), її 

художнє значення. 

Віолончельна творчість Луїджі Боккеріні. Сполучення в особі 

Л. Боккеріні яскравого віолончеліста, талановитого композитора і передового 

художника свого часу. Прогресивні риси його творчості. 

Життя і творчість Л. Боккеріні (1743–1805 рр.). Виконавський стиль 

Боккеріні, його зв’язок з передовою музичною естетикою свого часу. Дві 

лінії у музичному виконавстві XVIIІ ст. (намагання одних виконавців 

„говорити до серця людини”, а інших – „вразити та здивувати” слухача). 

Прагнення до виразності – провідна тенденція композиторської та 

виконавської творчості Боккеріні. 

Роль Боккеріні-композитора у формуванні класичного 

інструментального стилю в камерній смичковій музиці. Плідний вплив 

народної музичної культури на його творчість. Відображення стильових 

протиріч епохи. Риси сентиментальності поряд з глибиною і драматизмом. 

Класична простота і ясність форми. Розвиток сонатного алегро. Ранні 

реалістичні тенденції і елементи романтизму в творчості Боккеріні-класика.  

Віолончельні твори Боккеріні (сонати і концерти) та їх місце в історії 

віолончельної літератури. Специфічний для віолончелі характер техніки, 

зв’язок техніки з музичним змістом. Питання стилю виконавства класичної 



віолончельної музики XVIIІ ст. у сучасному віолончельному виконавстві (на 

прикладі творчості Боккеріні). 

Доменіко  Драгонетті (1763 – 1846) – контрабасист і композитор. 

Навчання у Венеції (у Беріні – першого контрабасиста оркестру собору Сан-

Марко). Роль Драгонетті у розвитку сольного виконавства на контрабасі. 

Робота в оперних оркестрах Італії, Лондона, Відня. Сольна діяльність 

віртуоза Драгонетті. Внесок у розвиток жанру концерту для контрабасу з 

оркестром. Творча співдружність з Дж. Б. Віотті, композиторами Й. Гайдном 

та Л. Бетховеном.   

Криза італійської смичкової культури у другій половині XVIIІ ст., її 

причини. 

Ключові слова і поняття: професійні віолончельні школи Італії 

(болонська, римська, ін.), „церковний” і „камерний” стилі інструментальної 

музики. Віолончельна творчість Луїджі Боккеріні. Доменіко  Драгонетті – 

контрабасист і композитор, „Кончерто ґроссо”, стиль бароко та процес 

становлення класичного стилю в струнно-смичковій музиці. 

Семінар №2 

1. Охарактеризувати особливості професійних шкіл альта., віолончелі і 

контрабаса ХУІІ – ХУІІІ ст. в Італії. 

2. Проаналізувати „церковний” і „камерний” стилі та їх взаємозв’язки на 

прикладі жанру старовинної струнно-смичкової сонати. 

3. Охарактеризувати композиторський і виконавський стиль Л. Боккеріні. 

  Література. 

Основна: 13 (Кн. 1); 30 

Допоміжна: 15; 26; 27. 

Письмові завдання: 

1. Охарактеризувати на прикладі жанру концерту (Кончерто гроссо) 

особливості стилю бароко в струнно-смичковій музиці (порівняння 

виконавських інтерпретацій однієї з частин Кончерто гроссо „Пори 

року” А. Вівальді); 



2. Порівняти інтерпретації Концерту B-dur Л. Боккеріні для віолончелі 

з оркестром (два виконання). 

 

Тема 2. Альтове, віолончельне та контрабасове мистецтво Франції 

XVIII ст.  

Особливості французького альтового, віолончельного та 

контрабасового мистецтва XVIIІ ст. Подолання впливу ґамбового 

виконавства. Танцювальність, грація, ритмічне пожвавлення фіналів, 

пісенний характер повільних частин як типові риси французьких смичкових 

сонат і концертів. 

Засновник французької віолончельної школи М. Берто (1700–1771). 

Його зв’язок з ґамбовою культурою. Виконавський стиль. Віолончельні 

твори. Берто – педагог. 

Сонати Ж. Бар’єра. Їх художнє значення. 

Ранні віолончельна та контрабасова “Школи” М. Коррета; скрипкові і 

ґамбові впливи (аплікатура, штрихи). 

Найяскравіший учень Берто – Ж. Дюпор (1741–1818). Віртуозність 

Дюпора. Розвиток віолончельної техніки в його творах. 

Крупний представник французької віолончельної школи Ж. Л. Дюпор 

(1749–1819). Виконавська діяльність. Спілкування з Дж. Б. Віотті і вплив 

останнього на виконавський стиль Дюпора. Роль Дюпора у створенні 

французького інструментального концерту. Концерти, сонати і педагогічні 

твори Дюпора. Його значення у розвитку віолончельної аплікатури. 

Віолончельна творчість Ж. Б. Бреваля (1756–1825) та ін. французьких 

віолончелістів.  

Твори Берто, Дюпора, Бреваля в репертуарі сучасних віолончелістів. 

Французькі віолончельні школи на рубежі XVIIІ – ХІХ ст. Зв’язок 

прогресивної французької віолончельної педагогіки XVIIІ ст. з Паризькою 

консерваторією. Школи Бреваля, Дюпора і Паризької консерваторії. 



Прагнення до поєднання художнього і технічного розвитку музиканта-

виконавця в педагогічних творах для віолончелі як проявлення 

прогресивного напряму в педагогічній музичній літературі. Використання в 

них художніх досягнень інших країн. 

Альтове та контрабасове мистецтво Франції. 

Ключові слова і поняття: французькі струнно-смичкові школи. 

Контрабасова “Школа” М. Коррета. 

 

Тема 3.  Альтове, віолончельне та контрабасове мистецтво Німеччини 

та Відня XVIII ст. 

Багатонаціональність австрійської держави і її відображення в 

музичному житті країни. Плідна роль слов’янської, італійської і угорської 

смичкової культури  у розвитку віденської школи. Віденські альтисти, 

віолончелісти та контрабасисти цього часу.   

Струнно-смичкова творчість віденських композиторів. Віолончельний 

концерт М. Монна. Видатне значення і художні достоїнства найвидніших 

представників віденської класичної школи  XVIII ст. Демократизм і 

реалістичний стиль їх музики. Використання виражальних особливостей 

альта,  віолончелі і контрабаса у творчості віденських класиків. Віолончель і 

контрабас у камерній та оркестровій творчості Й. Гайдна, В. Моцарта і 

Л. Бетховена. Віолончельний концерт і його зв’язок із загальним розвитком 

інструментальної музики XVIII ст. Контрабасовий концерт та його розвиток 

в творчості І. М. Шпергера (1750 – 1812) – учня Й. Гайдна по композиції. 

Контрабасист і композитор Ф. А. Хофмейстер.  

Віолончельні концерти Й. Гайдна, поряд з концертами А. Крафта і Л. 

Боккеріні – кульмінація розвитку віолончельного концерту XVIII ст. 

Мелодико-виражальні достоїнства і особливості техніки концертів Й. Гайдна. 

Стиль їх виконання. Огляд різних редакцій. 

Німецькі альтисти та віолончелісти XVIII ст. Мангаймська школа, її 

значення в розвитку симфонічної музики, у формуванні нового 



інструментального стилю із зрослим прагненням до виразності. Роль чеських 

музикантів (Я. Стаміца, А. Нільса та ін.) в її діяльності. 

Контрабас в творчості К. Діттерсдорфа. Концерти, Концертна симфонія 

для альта і контрабаса. Твори Діттерсдорфа для контрабаса та з участю 

контрабаса в репертуарі сучасних музикантів. 

Ключові слова і поняття: струнно-смичкова культура Відня. 

Контрабасовий концерт та його розвиток в творчості І. М. Шпергера. 

Розвиток концертних жанрів, віртуозної техніки. Альт, віолончель і 

контрабас у камерній та оркестровій творчості Й. Гайдна, В. Моцарта і Л. 

Бетховена.  

Нові поняття: Теорія афектів в виконавському мистецтві. „Змішаний” 

німецький стиль струнно-смичкової музики. Джерела двох ліній розвитку 

віолончельного (контрабасового) концерту (симфонічна і віртуозна). 

  

Тема 4. Л. Бетховен: розвиток провідних  жанрів струнно-смичкової 

музики (Потрійний концерт, 5 сонат для віолончелі та фортепіано, 

квартети). Контрабас в творчості Л. Бетховена. 

Зв’язок найкращих зразків віолончельної літератури з розвитком 

симфонізму (починаючи з творчості Л. Бетховена). Дві лінії розвитку 

інструментального концерту: „концертно-симфонічна” і „концертно-

естрадно-віртуозна” (Б. Асаф’єв).  

Шляхи розвитку інтерпретаторського мистецтва у зв’язку з 

диференціацією композиторського і виконавського мистецтва. 

Видатний німецький композитор Л. Бетховен (1770–1827). Зв’язок його 

творчості з сучасними йому демократичними суспільними тенденціями. 

Особливості класицизму Бетховена. Симфонізм творчості Бетховена. 

Місце творів для струнних смичкових інструментів у творчості 

Бетховена. Віолончельна творчість. Сонати. Потрійний концерт – його 

художня цінність, місце в концертному репертуарі. Особливості стилю і 



форми. Дует для віолончелі і альта з оркестром. Контрабас в творчості 

Л. Бетховена.  

Проблеми інтерпретації творів Бетховена. 

Розвиток квартетної культури в Німеччині. Квартетна творчість 

Бетховена. Його глибока змістовність і класична досконалість. Передбачення 

романтичних тенденцій в пізніх квартетах. Квартети Бетховена, що 

присвячені А. Розумовському і М. Голіцину. 

Ключові слова і поняття: джерела двох ліній розвитку 

віолончельного концерту (симфонічна і віртуозна). Симфонізм творчості 

Бетховена. Квартети. Потрійний концерт як зразок нового типу 

інструментального концерту. 

  

Тема 5. Альтове віолончельне й контрабасове виконавство Чехії та 

Польщі XVIII ст. Струнно-смичкова культура Росії та України. 

Особливості розвитку музичної культури Чехії в XVIІ-XVIII ст. 

Розвиток чеської смичкової культури XVIII ст. Я. Крумпхольц (1745- 1790) – 

віртуоз та композитор. Симфонія для арфи, віолончелі, контрабаса та двох 

валторн. Чеські віолончелісти Ф. Вернер, Й. Мара, Й. Зіка, Й. Рейха та ін. Їх 

виконавство та віолончельна творчість. Брати Счастні, їх виконавська і 

педагогічна діяльність. Віолончельні твори. Педагогічні твори Б. Счастного. 

Плідна діяльність чеських альтистів та віолончелістів у Мангаймі і Відні (А. 

Нільса, В. Гоушки, А. та  М. Крафтів та ін.). Віолончельні концерти і сонати 

А. Крафта, їх художня цінність. Віртуозна техніка. Висока оцінка мистецтва 

А. Крафта Й. Гайдном та Л. Бетховеном. В. Піхль та Я. К. Ваньхал – 

виконавці сольних творів для контрабасу. Розвиток концертних жанрів, 

віртуозної техніки. 

 Струнно-смичкове мистецтво Польщі XVIII ст. Історичні традиції 

Польщі в галузі смичкового мистецтва. „Польські скрипки”. Скрипка і 

віолончель у польській народній музиці. Віолончель у польських капелах 

XVIІ-XVIII ст. Віолончель у камерній музиці польських композиторів. 



Використання віолончелі у якості сольного інструменту в Польщі у XVIII ст. 

М. Зигмунтовський, його рання концертна діяльність (виступи у Варшаві, 

Парижі). Виконавська і педагогічна діяльність у Москві.  

Інші польські віолончелісти того часу (Ф. Ваньський, Ю. Качиньський). 

Розвиток струнно-смичкового виконавства в Росії та Україні. І. Батов – 

скрипковий майстер. 

Ключові слова і поняття: чеське альтове, віолончельне та 

контрабасове мистецтво XVIII ст. Віолончель у польських капелах XVIІ-

XVIII ст. Розвиток концертних жанрів, віртуозної техніки. 

 

Семінар №3 

1. Охарактеризувати та порівняти особливості професійних шкіл 

віолончелі Бреваля, Дюпора і Паризької консерваторії. 

2. Охарактеризувати  “Школу” М. Коррета для контрабаса. 

3. Дослідити джерела двох ліній розвитку віолончельного (альтового, 

контрабасового) концерту в другій половині ХУІІІ ст. (віденський 

стиль). 

4. Охарактеризувати особливості професійних шкіл альта, віолончелі і 

контрабаса ХУІІ – ХУІІІ ст. в країнах  Західної та Східної Європи. 

5. Охарактеризувати чеське альтове, віолончельне та контрабасове 

мистецтво XVIII ст. 

6. Дослідити особливості жанру віолончельної сонати на прикладі творів 

Л. ван Бетховена. 

Література. 

Основна: 13 (Кн.1); 28 

Допоміжна: 23  

Письмові завдання: 

1. Надати характеристику теорії смичкового виконавства ХУІІІ ст. по книзі 

Й. Кванца [28]; 



2. Зробити порівняльну таблицю шкіл альта, віолончелі і контрабаса ХУІІІ 

ст. 

3. Потрійний концерт Л. ван Бетховена – його художня цінність, місце в 

концертному репертуарі. Особливості стилю і форми (порівняння 2-х 

інтерпретацій).  

 

Тема 6. Музика Й. С. Баха. 

Струнно-смичкові інструменти у творчості Й. С. Баха (1685–1750). 

Бранденбурзькі концерти. Кантати. Сюїти для віолончелі соло. Художні 

позитивні якості цих творів. Будова сюїт, їх стиль. Поліфонія сюїт та її 

характер: „прихована” поліфонія. Художні та технічні задачі, які стоять 

перед виконавцем. Стиль виконання сюїт. Значення сюїт в історичному 

розвитку віолончельного мистецтва. Історія виконання. Сюїти Баха у 

виконанні П. Казальса та ін. віолончелістів ХХ-го століття. Різноманітні 

редакції сюїт. Місце віолончельних сюїт в репертуарі сучасних 

віолончелістів (альтистів, контрабасистів). Особливості сучасного стилю 

виконання сюїт. 

Ключові слова і поняття: редакції та виконавські інтерпретації сюїт 

для віолончелі соло Й. С. Баха.  

Семінар №4 

1. Дослідити особливості жанру барочної інструментальної сюїти ХУІІІ 

ст. та його класичного зразку в 6 віолончельних солосюїтах Й. С. Баха. 

2. Дослідити історію редагування. 

3. Надати характеристику віолончельних солосюїт Й. С. Баха: стиль, 

жанр, форма циклу та його частин. 

  

Література. 

Основна: 23; 28; 76. 

Допоміжна: 13 (Кн.1) 

 



Письмові завдання: 

1. Надати характеристику віолончельних солосюїт Й. С. Баха та 

особливостей їх редакцій і виконавської інтерпретації по книзі 

О. Щелкановцевої [76]. 

2. Порівняти редакції та інтерпретацій віолончельних солосюїт Й. С. Баха 

(для альта та контрабаса також) представників різних виконавських шкіл 

(на прикладі однієї з частин сюїт № 1 та Прелюдії сюїти № 5). 
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